
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual dan Operasional

1) Tinjauan Umum Mengenai Anak

a. Pengertian Anak

Pengertian  Anak  Menurut Undang  -  Undang  No 35  Tahun  2014

Tentang Perubahan Atas Undang -  Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 berbunyi :

“seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk

anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak tidak hanya dibahas dalam Undang - Undang No 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun masih banyak perundang –

undangan  lainnya  yang  membahas  mengenai  pengertian  anak.  Pada

kesempatan ini,  penulis  lebih khusus membahas mengenai pengertian anak

yang  terkandung  Undang  -  Undang  Perlindungan  Anak sesuai  dengan

penelitian yang diajalankan penulis.

Pengertian anak juga dibahas  oleh para ahli  terkemuka,  yaitu  salah

satunya John Locke, yang menyatakan bahwa, “anak merupakan pribadi yang

masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari

lingkungan”.5

5 https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/, diakses pada 
tanggal 10 september 2016, pada pukul 17:19
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Berdasarkan  pengertian  anak  diatas,  maka  dapat  disimpulkan

Pengertian anak secara umum, yaitu  Anak adalah bagian dari generasi muda

sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus

cita - cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai

ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh,

serasi, selaras dan seimbang.6

b. Hak – Hak Anak

Setiap anak yang dilahirkan didunia, memiliki jaminan hak yang wajib

dipenuhi oleh berbagai pihak yang bersangkutan dengan kebutuhan anak. Hak

anak adalah bagian dari  hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi,

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak anak juga mencakup  Non-diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak,

hak kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat

anak. 7

Hingga  pada  saat  ini,  pemenuhan  hak  anak  masih  banyak  terjadi

pelanggaran – pelanggaran yang berakibat buruk bagi anak. Pelanggaran pada

6 https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/, diakses pada 
tanggal 10 september 2016, pada pukul 17:19

7 Supriadi. W Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, makalah disampaikan dalam kursus HAM 
untuk Pengacara Tahun 2002.
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hak anak tersebut juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hak

- hak Anak (Convention On The Rights of The Child).

Konvensi Hak - hak Anak (Convention On The Rights of The Child),

merupakan suatu konvensi yang dibentuk untuk melindungi hak – hak anak

yang  dianggap  sangat  berpengaru  besar  bagi  suatu  Negara.  Pelanggaran

terhadap hak -   hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi

konflik bersenjata, tapi juga terjadi di Negara - negara berkembang bahkan

Negara - negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat

dari  dinamika  pembangunan  ekonomi  diantaranya  anak  jalanan  (street

shildren), pekerja anak  (child labour),  perdagangan anak  (child trafficking)

dan prostitusi anak (child prostitution).

Berdasarkan kenyataan di  atas,  PBB mengesahkan Konvensi  Hak -

Hak  Anak  (Convention  On  The  Rights  of  The  Child) untuk  memberikan

perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak - hak anak di seluruh dunia

pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa

(entered  in  to  force) pada  tanggal  2  September  1990.  Konvensi  ini  telah

diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun

1996.8

8 http://repository.unpas.ac.id/12011/4/G.%20BAB%20II.pdf, diakses pada taggal 14 September 2016 
pada pukul 21:07
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Berikut terdapat Hak - hak anak menurut Konvensi Hak - Hak Anak

yang dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak  Kelangsungan  Hidup,  hak  untuk  melestarikan  dan

mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi

dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2. Hak  Perlindungan,  perlindungan  dari  diskriminasi,  eksploitasi,

kekerasan dan keterlantaran.

3. Hak  Tumbuh  Kembang,  hak  memperoleh  pendidikan  dan  hak

mencapai  standar  hidup  yang  layak  bagi  perkembangan  fisik,  mental,

spiritual, moral dan social.

4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal

yang mempengaruhi anak.9

Berdasarkan ketentuan hak – hak anak diatas, berdasarkan pada poin

pertama,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  anak  dalam  memperoleh

kesehatan sangat dijunjung tinggi oleh setiap Negara yang telah meratifikasi

konvensi hak – hak anak tersebut. Oleh karena itu, anak di Negara Indonesia

wajib  dilindungi  dalam  memperoleh  standar  kesehatan  tertinggi  dan

perawatan yang sebaik - baiknya.

9 http://bappeda.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html, diakses pada 
tanggal 11 september 2016 pada pukul 20:21
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2) Tinjauan Mengenai Perlindungan Anak

1.a. Pengertian Perlindungan Anak

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai pengertian dan hak

anak,  maka  dapat  diketahui  bahwa  peran  anak  sangat  besar  dalam

mewujudkan  masa  depan  bangsa  yang  lebih  baik.  Dengan  memajukan

kesejahteraan  anak  untuk  generasi  masa  depan  suatu  Negara,  maka

diperlukannya suatu upaya perlindungan anak terhadap segala permasalahan

yang dapat merusak generasi anak di masa yang akan datang.

Perlindungan  anak  sudah  diatur  secara  terperinci  dalam  Undang  -

Undang  No 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Berikut  terdapat

pengertian  Perlindungan  Anak yang tertuang  dalam pasal  1  angka 2  yang

berbunyi :

“Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan

melindungi  anak  dan  hak  –  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari

kekerasan dan diskriminasi.”

Universitas Internasional Batam
Anni, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Kesehatan Terkait Standar Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS), 2017  
UIB Repository©2017



6

Berdasaran  pengertian  Perlindungan  anak  diatas,  penulis  juga

menemukan beberapa pengertian perlindungan anak menurut beberapa ahli,

diantaranya yaitu Menurut  Dan  O’Donnell  (2004),    istilah    perlindungan  

anak yaitu sebagai berikut :

“Perlindungan  dari kekerasan,  pelecehan  dan  eksploitasi.  Artinya   

perlindungan  anak  ditujukan   bagi penghormatan, perlindungan, dan

pemajuan hak setiap  anak untuk tidak  menjadi  korban dari  situasi

yang  merugikan  (membahayakan)  dirinya.  Hak  atas  perlindungan

melengkapi  hak  yang  lain  lain  seperti  memastikan  anak-anak

menerima  apa  yang  mereka  butuhkan  untuk  bertahan  hidup,

bertumbuh dan berkembang”.10

Sedangkan Menurut Save the Children  Alliance (2007), menyebutkan

bahwa  perlindungan  anak    merupakan  langkah  -  langkah    dan 

pengembangan    struktur  untuk  mencegah  dan  menanggapi

penyalahgunaan,  penelantaran,  eksploitasi,  dan  kekerasan    yang  dapat  

mempengaruhi  kehidupan    anak - anak  sebagaimana  telah  diatur  dalam 

KHA,  dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu

Negara.11

 Penjelasan pengertian perlindungan anak diatas, baik melalui Undang

– Undang maupun menurut pendapat ahli,  mengandung makna yang sama,

10 http://www.ypha.or.id/web/?p=1485, diakses pada tanggal 12 september 2016, pada pukul 20:51

11 http://mariamartogisitumorang.blogspot.co.id/, diakses pada tanggal 12 september 2016, pada pukul
21:03
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yaitu sebagai jaminan maupun pegangan anak untuk tumbuh dan berkembang

sesuai dengan ketentuan dalam perundang – undangan yang bertujuan untuk

mensejahterakan rakyatnya.

b. Tujuan dan Asas Perlindungan Anak

Pada  pasal  3  Undang  -  Undang  No 35  Tahun  2014  tentang

Perlindungan  Anak  menjelaskan  mengenai  tujuan  dari  perlindungan  anak,

yang berbunyi :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta

mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi

terwujudnya anak Indonesia  yang berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan

sejahtera”.

Berdasarkan tujuan perlindungan anak diatas, terdapat beberapa asas

perlindungan  anak  yang  juga  sangat  penting  di  perhatikan  dalam

pelaksanaanya. Berikut teerapat asas – asas perlindungan anak yang dibahas

dalam Konvensi Hak – hak Anak (KHA) 1989 yang sudah diratifikasi oleh

Indonesia  dalam  pasal  2  Undang  -  Undang  No 35  Tahun  2014  Tentang
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Perubahan  Atas  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang

Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan

berlandaskan  Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia

Tahun  1945  serta  prinsipprinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak

meliputi :

 a. Non diskriminasi;

 b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 

 c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

 d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Sesuai  dengan  penerapan  asas  –  asas  perlindungan  anak  dalam

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatas, berikut terdapat penjelasan –

penjelasannya.

1) Non  diskriminasi,  adalah  penyelenggaraan  perlindungan  anak  yang

bebas  dari  bentuk  apapun  tanpa  memandang  etnis,  agama,  keyakinan

politik, dan pendapat - pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi

(kekayaan,  ketidak  mampuan),  keluarga,  bahasa  dan  kelahiran  serta

kedudukan dari anak dalam status keluarga. Untuk mengimplementasikan

prinsip ini  pemerintah  memiliki  kewajiban untuk mengambil  langkah -

langkah yang layak (Pasal 2 ayat 1 KHA).
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2) Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  Yang  dimaksud  dengan  azas

kepentingan yang terbaik bagi anak (the best of interest of child) adalah

bahwa dalam semua  tindakan  yang mengyangkut  anak  yang  dilakukan

oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

(pasal 3 ayat I Konvensi Hak Anak).

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, adalah hak

asasi  yang  paling  mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi  oleh  negara,

pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua (pasal 2 UU Nomor 23

Tahun  2002).  Kelangsungan  hidup  serta  perkembangan  anak  adalah

sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara

menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan

hidup sehari-hari  yang menyangkut  kehidupan anak,  misalnya  memilih

jalur  pendidikan  anak,  yang  biasanya  seringkali  menjadi  keputusan

sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak itu

sendiri.

4) Penghargaan  terhadap  pendapat  anak,  yang  dimaksud  dengan

prinsip ini  adalah  penghormatan  atas  hak-hak anak  untuk  berpartisipasi

dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika

menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang

dikehendaki. (pasal 12 ayat 1 Konvensi Anak dan pasal 10 dan penjelasan
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Pasal 2 UU Nomor 23/2002). Lebih jauh dalam pasal 6 disebutkan prinsip

tersebut  dimaksudkan  untuk  memberi  kebebasan  kepada  anak  dalam

rangka  mengembangkan  kreativitas  dan  intelektualitasnya  (kecerdasan

intelektual)  sesuai  dengan tingkat  usia  anak. Namun yang perlu digaris

bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan

kreativitas  dan  intelektualiatas  tersebut  masih  tetap  berada  dalam

bimbingan orang tuanya (Penjelasan pasal 6 UU No. 23/2002).12

3) Tinjauan Khusus Mengenai Perlindungan Kesehatan Anak

a. Pengertian Kesehatan

Kesehatan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  mempengaruhi

kondisi  suatu  Negara.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  Negara  yang  maju  dan

sejahtera  tidak  akan  terlepas  dari  peran  masyarakatnya,  peran  masyarakat

sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  fisik  maupun  mental  seseorang.  Dimana

kondisi  fisik  masyarakat  sangat  penting  dalam  mewujudkan  Negara  yang

maju  dan  sejahtera.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  kesehatan  masyarakat

maupun generasi muda sangat dibutuhkan.

12 https://ibnuanshoribaru.wordpress.com/2007/08/15/titik-temu-antara-islam-dan-cr-dalam-
perlindungan-anak/, diakses pada tanggal 12 september 2016, pada pukul 22:13
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Pengertian kesehatan apabila ditinjau dalam pasal 1 angka 1 Undang –

Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi :

“Kesehatan adalah keadaan sehat,  baik secara fisik, mental,  spritual

maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup

produktif secara sosial dan ekonomis”.

Pengertian kesehatan tidak hanya tercantum dalam Undang – Undang

Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  namun  masih

terdapat perundang – undang lainnya yang membahas mengenai pengertian

kesahatan baik secara umum maupun khusus.

Setelah  penjelasan  pengertian  kesehatan  berdasarkan  Undang  –

Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berikut

terdapat penjelasan kesehatan berdasarkan pendapat para ahli, salah satunya

yaitu  Van Der Mijn, yang menyatakan pengertian hukum kesehatan sebagai

berikut :

“Hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan secara

langsung  dengan  pemeliharaan  kesehatan  yang  meliputi  penerapan

perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara atau definisi

hukum  kesehatan  adalah  sebagai  keseluruhan  aktifitas  juridis  dan

peraturan hukum dalam bidang kesehatan dan juga studi ilmiahnya”.

Berikut  terdapat  pernyataan  Hukum  kesehatan  menurut  Leenen,

menyatakan bahwa  Hukum kesehatan yaitu sebagai berikut :
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“Keseluruhan  aktivitas  yuridis  dan  peraturan  hukum  di  bidang

kesehatan  serta  studi  ilmiahnya.  Pasal  1  butir  (1)  Undang-undang

Nomor 23 tahun 1992 tentgang kesehatan menyatakan yang disebut

sehat  adalah  keadaan  sejahtera  dari  badan,  jiwa,  dan  sosial  yang

memungkinkan  setiap  orang  hidup  produktif  secara  sosial  dan

ekonomis”.13

Sedangkan  pengertian  kesehatan  secara  umum  adalah  keadaan

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup

produktif  secara  sosial,  dan  ekonomis.14 Sedangkan

Pemeliharaan kesehatan adalah  upaya  penaggulangan,  dan  pencegahan

gangguan  kesehatan yang  memerlukan  pemeriksaan,  pengobatan  dan/atau

perawatan.

1.b.Permasalahan Kesehatan Pada Anak Sekolah

Pada hasil analisis umum yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui

bahwa kondisi kesehatan anak masih sangat minim dan kurang diperhatikan,

terutama pada anak di usia sekolah khususnya sekolah dasar (SD) yang sering

mengalami keracunan pada makanan jajananya.

Anak  yang  merupakan generasi  muda bangsa  sangat  membutuhkan

perhatian khusus terutama pada asupan makanan yang dapat mempengaruhi

13 http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-kesehatan.html, diakses pada tanggal 12 
september 2016, pada pukul 23:05

14 Maulana Heri, Promosi Kesehatan (Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007) hlm.5
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kondisi  kesehatan  fisik  anak.  Berdasarkan  ketentuan  diatas,  penulis

menjabarkan beberapa permasalahan kesehatan yang sering terjadi pada anak

yang masih di usia sekolah.

Anak  di  usia  sekolah  dasar  setiap  hari  menghabiskan  seperempat

waktunya di sekolah, dengan durasi waktu yang dihabiskan akan berpengaruh

pada pola makan anak.15 Anak-anak dalam usia ini mengikuti banyak aktivitas

sehingga  membutuhkan  asupan  makanan  yang  banyak.  Sehingga   hampir

seluruh  anak  mengkonsumsi  jajanan  di  sekolah  yang  belum  diketahui

kandungan gizi dan kebersihannya.

Selama  ini  masih  banyak  jajanan  sekolah  yang  kurang  terjamin

kesehatannya  dan  berpotensi  menyebabkan  keracunan.  Hasil  monitoring

Badan Pengawasan Obat  dan Makanan (POM) menyebutkan bahwa angka

keracunan pangan di tingkat SD di Indonesia hingga pada tahun 2012 terus

meningkat  hingga  mencapai  angka  78%.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya

makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di pasaran dan kantin -

kantin yang dijajakan secara bebas di lingkungan sekolah.16 Untuk menangani

15 http://jukeunila.com/wp-content/uploads/2015/11/143-146-SYAFIQ.pdf, diakses pada tanggal 12 
september 2016, pada pukul 23:25

16 Sudarmawan. Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Mengenai Pemilihan Jajanan dengan 
Perilaku Anak Memilih Jajanan di SDN Sambikerep II/480 Surabaya [Skripsi]. Surabaya: Universitas 
Negeri Surabaya; 2013.
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masalah tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pemilihan terhadap jajanan

di sekolah.17

Sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 79 Undang –

Undang  Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,

menjelaskan mengenai kesehatan sekolah, yang berbunyi :

1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan

hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta

didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi

- tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 

2) Kesehatan  sekolah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

diselenggarakan  melalui  sekolah  formal  dan  informal  atau  melalui

lembaga pendidikan lain. 

3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan permasalahan kesehatan anak sekolah diatas,

selanjutnya penulus akan menjelaskan lebih khusus mengenai Stadar Pangan

Jajan  Anak  Sekolah  (PJAS)  yang  berpengaruh  besar  dalam  mewujudkan

kondisi fisik anak yang sehat.

17 Safriana. Perilaku Memilih Jajanan pada Siswa Sekolah Dasar di SDN Garot Kecamatan Darul 
Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 [Skripsi]. Jakarta: Universitas Indonesia; 2012.
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4) Standar Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)

a. Pengertian Pangan 

Pengertian pangan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang No

18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu :

“Pangan adalah segala  sesuatu yang berasal  dari  produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik

yang  diolah  maupun  tidak  diolah,  yang  diperuntukkan  sebagai

makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi  manusia,  termasuk  bahan

tambahan  pangan  dan  bahan  lain  yang  digunakan  dalam

proses penyiapan,  pengolahan  dan  pembuatan  makanan  atau

minuman”. 

Setiap pangan diharapkan dapat memenuhi standar keamanan untuk

dikonsumsi masyarakat.  Keamanan pangan sendiri  merupakan   kondisi  dan

upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran

biologis,  kimia,  dan  benda  lain  yang  dapat  mengganggu,  merugikan,  dan

membahayakan kesehatan manusia  serta  tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

b. Pengertian Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)

Pengertian pangan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 angka

1 Undang – Undang No 18 Tahun 2012.  Sedangkan jajanan anak sekolah

Universitas Internasional Batam
Anni, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Kesehatan Terkait Standar Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS), 2017  
UIB Repository©2017



16

adalah segala bentuk makanan jadi yang telah diolah dan diperjual - belikan

baik di area sekolah maupun disekitarnya. Pangan jajan anak sekolah sangat

membantu  para  siswanya  dalam  pemenuhan  kebutuhan  makan  sehari  –

harinya.

Namun kandungan bahan dalam jajanan yang dijual  diarea  sekolah

tidak dapat di tetapkan sebagai makanan yang sehat. Ditinjau dari banyaknya

kasus keracunan makanan pada anak sekolah, maka dapat kita ketahui bahwa

standar keamanan jajanan anak sekolah masih perlu dipertanyakan.  

c. Keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)

Pangan jajan anak sekolah anak merupakan hal yang penting untuk

diperhatikan  dalam  mewujudkan  generasi  muda  yang  berguna  bagi  suatu

Negara.  Oleh  karena  itu,  kemanana  pangan  perlu  diterapkan  secara  tegas

dalam kehidupan sehari – hari masyarakat terutama pada anak – anak diusia

dini khususnya yang masi bersekoalah.

Menurut  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  No.  Tahun  2012

Tentang Pangan, pengertian keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang

diperlukan  untuk  mencegah  Pangan  dari  kemungkinan  cemaran  biologis,

kimia,  dan  benda  lain  yang  dapat  mengganggu,  merugikan,  dan

membahayakan kesehatan manusia  serta  tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.18

18 http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-pangan-dan-keamanan-pangan.html, diakses
pada tanggal 13 september 2016 pada pukul 10:46
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Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Keamanan Pangan didefinisikan sebagai

kondisi  dan  upaya  yang  diperlukan  untuk  mencegah  pangan  dari

kemungkinan  cemaran  biologis,  kimia  dan  benda  lain  yang  mengganggu,

merugikan dan membahayakan kesehatan  manusia.19

Keamanan  pangan  secara  lengkap  diatur  dalam  pasal  67  sampai

dengan pasal  69 Undang -  Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012

Tentang Pangan. Keamanan pangan dapat terjamin apabila masyarakat dapat

memenuhi dan mematuhi segala  ketentuan yang diatur  dalam perundang –

unadangan.

Keamanan  pangan  wajib  djunjung  tinggi  dalam  kehidupan

bermasyarakat,  khususnya  pada  keamanan  pangan  anak  sekolah.  dalam

meningkatkan keamanan pangan anak sekolah,  terdapat  beberapa peraturan

yang mengaturnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar  Nasional  Pendidikan  serta  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional

Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah

Sehat. Berikut terdapat penjabaran masing - masing  peraturannya.

Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang

Standar  Nasional  Pendidikan,  dalam Pasal  42 ayat  (2) mengatur  mengenai

setiap satuan pendidikan, antara lain wajib memiliki ruang kantin. Keberadaan

19 http://www.bikasolusi.co.id/sistem-manajemen-keamanan-pangan-menurut-peraturan-
perundangan/, dakses pada tanggal 13 september 2016 pada pukul 17:46
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kantin sehat di sekolah mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan

yang aman dan sehat. 

Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun

2009  tentang  Pemberian  Bantuan  Pengembangan  Sekolah  Sehat.  Tujuan

pemberian  bantuan  untuk  mewujudkan  sekolah  sehat  dalam  mendukung

peningkatan mutu pendidikan nasional untuk perkembangan, pengembangan,

dan  pembangunan  berkelanjutan.  Bentuk  bantuan  yang  diberikan  oleh

Pemerintah  berupa  hibah,  antara  lain  penataan  sarana  prasarana  “kantin

sehat”.  Persyaratan  kantin  sehat,  antara  lain  tersedianya  makanan  dan

minuman  sehat,  bergizi,  pengolahannya  higienis,  dan  mempunyai  sanitasi

yang baik, dan menggunakan bahan makanan dan minuman yang aman untuk

dikonsumsi. 

Kantin  yang sehat  wajib  memenuhi  syarat  standarisasi  pangan dari

BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Tidak hanya itu, beberapa

kantin  penyedia  jajanan  anak  sekolah  telah  memiliki  tanda  bintang  yang

diberikan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) bagi kantin dengan

nilai yang baik untuk penyediaan pangan jajan anak sekolah. Secara umum,

kantin  yang  memenuhi  syarat  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal

diantaranya penerapan sistem higienisasi  yang baik,  perilaku pedagang dan

perawatannya,  pemisahan  pangan  mentah  dan  pangan  matang  serta

pengetahuan mengenai produk dan praktik pengolahannya. Penerapan sistim

hygiene  yang  baik  terkait  dengan  bagaimana  kantin  tersebut  menjaga
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kebersihan  tempat  dan  makanan  yang  tersedia.  Salah  satu  cara  menjaga

kebersihan jajanan misalnya tidak membiarkan anak - anak untuk mengambil

sendiri  makanan  yang  dijual  agar  tidak  banyak  tangan  yang  memegang

jajanan yang akan dijual, sehingga kondisi makanan tidak kotor akibat tangan

anak - anak yang baru selesai bermain ataupun belajar. Selain dengan cara

menjaga makanan, lokasi kantin juga perlu diperhatikan. sebagaimana kantin

yang  baik  adalah  kantin  yang  berjarak  jauh  dari  letak  kamar  mandi  dan

pembuangan  sampah.  Oleh  karena  itu,  pentingnya  kualitas  pangan  sangat

berpengaruh pada kesehatan anak sehingga keamanan pangan wajib dijaga.

d. Standar Pangan Jajan Anak Sekoalah (PJAS)

Dalam menciptakan suatu pangan yang aman untuk dikonsumsi, maka

dibentuklah suatu perundang – undangan yang membasah mengenai Standar

keamanan pangan sebagaimana dijelaskan pada pasal 86 Undang – Undang

No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang berbunyi :

1) Pemerintah menetapkan stendar keamanan pangan dan mutu pangan.

2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib

memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

3) Pemenuhan standar keamanan pangan dan  mutu pangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat  (2)  dilakukan  melalui  penetapan  system jaminan

keamanan pangan dan mutu pangan.
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4) Pemerintah  dan/atau  lembaga  sertifikasi  yang  terakreditasi  oleh

pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan kemamanan pagan dan

mutu pangan.

5) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha.

6) Ketentuan  mengenai  standar  keamanan  pangan  dan  mutu  pangan

diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan  penjelasan  dalam pasal  86  Undang  –  Undang  No.  18

Tahun  2012  Tentang  Pangan  diatas,  yang  dimaksud  dengan  “Standar

Kemanan  Pangan  dan  Mutu  Pangan”  adalah  spesifikasi  atau  persyaratan

teknis yang dibakukan tentang keamanan Pangan dan Mutu Pangan, misalnya

bentuk,  warna,  rasa,  bau atau komposisi  yang disusun berdasarkan criteria

tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta aspek lain yang terkait. 

Berikut terdapat hal – hal yang berkaitan pada keamanan pangan dan

standar pangan yang Mengacu kepada Undang – Undang No. 18 tahun 2012

tentang Pangan, terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap keamanan

suatu produk pangan, yaitu :

1) Sanitasi Pangan

Sanitasi  Pangan  adalah  upaya  untuk  menciptakan  dan

mempertahankan  kondisi  Pangan  yang  sehat  dan  higienis  yang  bebas  dari
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bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Penjelasan sanitasi pangan

secara  lengkap  diatur  dalam  pasal  70  sampai  dengan  pasal  72  Undang-

Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

Dalam Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, juga

menjelaskan mengenai Persyaratan Sanitasi pangan adalah standar kebersihan

dan  kesehatan  yang  harus  dipenuhi  untuk  menjamin  Sanitasi  Pangan.

Mengenai persyaratan lebih lanjut diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, yang berbunyi :

“Pemenuhan  persyaratan  sanitasi  di  seluruh  kegiatan  rantai  pangan

dilakukan  dengan  cara  menerapkan  pedoman  cara  yang  baik  yang

meliputi: 

a. Cara Budidaya yang Baik;

b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik; 

c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; 

d. Cara Distribusi Pangan yang Baik; 

e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan 

f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sanitasi pangan diatur pasal 4 sampai

dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2004.

2) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan diatur dalam pasal 73 sampai

dengan  pasal  76  Undang  –  Undang  No.18  Tahun  2012  tentang  pangan.
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Sebagaimana dijelaskan pada pasal  73,  yang menjelaskan  Bahan tambahan

Pangan  merupakan  bahan  yang  ditambahkan  ke  dalam  Pangan  untuk

mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.

Bahan  Tambahan  Pangan berbeda  dengan  Bahan  Terlarang  dan

Berbahaya. Yang membedakan adalah tingkat keamanan terhadap kesehatan

manusia.

Untuk menguji keamanan  Bahan Tambahan Pangan, di tingkat dunia

maka  Bahan  Tambahan  Pangan dinyatakan  aman  oleh  suatu  badan  atau

komite  ahli  yang  dibentuk  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  dan

Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang dikenal dengan Joint Expert Committee

on Food Additives and Contaminant, disingkat JECFA.

Sedangkan  pengertian  Bahan  tambahan  makanan  berdasakan

Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia

No:722/MENKES/PER/IX/88 dalam pasal 1 ayat 1 yang membahas secara

khusus  mengenai  Bahan  Tambahan  Pangan  (BTP)  adalah  bahan  yang

biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan

ingredien khas makanan,  mempuyai  atau tidak mempunyai  nilai  gizi,  yang

dengan  sengaja  ditambahkan  ke  dalam  makanan  untuk  maksud  teknologi

(termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan,

pewadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk

menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung)
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suatu  komponan  yang  mempengaruhi  sifat  khas  makanan.  Contoh  Bahan

Tambahan  Pangan  adalah  bahan  pengawet,  bahan  penyedap  rasa,  bahan

pewarna, Pemanis sintetis serta bahan pemutih. 

Salah  satu  upaya  pelaksanaan  keamanan  pangan  yaitu  melalui

penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diperlukan sesuai dengan

peraturan tentang BTP. Hal  ini  sudah ditetapkan melalui  UU no. 18 tahun

2012  tentang  Pangan  yaitu  penyelenggaraan  Keamanan  Pangan  dilakukan

melalui pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan(UU no 18 tahun 2012

Pasal 69).

Bahan  tambahan  Pangan  merupakan  bahan  yang  ditambahkan  ke

dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan(UU no 18

tahun 2012 Pasal 73; PP no. 28 tahun 2004 Pasal 1; Permenkes no. 033 tahun

2012 Pasal 1).

BTP tidak untuk dikonsumsi  langsung maupun sebagai  bahan baku

dan bukan merupakan cemaran (Permenkes no. 033 tahun 2012 Pasal 2). Jika

industri Pangan baik UMKM Pangan maupun IRTP menggunakan BTP dalam

proses produksinya, maka wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang

diizinkan (PP no. 28 tahun 2004 Pasal 12).

Penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi

dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan.(UU no. 18 tahun 2012
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Pasal 75 (1);PP no. 28 tahun 2004 Pasal 12; Permenkes no. 033 tahun 2012

Pasal 5 (2).  Adapun BTP yang diizinkan penggunaannya untuk pangandan

batas maksimalnyayaitu (Permenkes no. 033 tahun 2012 Pasal 3,4 (1)

3) Rekayasa Genetika dan Iradiasi Pangan

Pangan  Produk  Rekayasa  Genetika  (PRG)  adalah  pangan  yang

diproduksi  atau  menggunakan  bahan  baku,  Bahan  Tambahan  Pangan  dan

bahan lain  yang dihasilkan  dari  proses  rekayasa  genetika.  Proses  rekayasa

genetika adalah proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari

suatu  jenis  hayati  ke  jenis  hayati  lain  yang  berbeda  atau  sama,  untuk

mendapatkan  jenis  baru  yang  mampu  menghasilkan  pangan  yang  lebih

unggul.  Untuk  menjamin  keamanan  PRG,  produsen  wajib  memeriksakan

keamanannya bagi kesehatan manusia sebelum produk tersebut diedarkan ke

konsumen. 

Pengaturan mengenai  Rekayasa Genetika dan Iradiasi Pangan diatur

dalam pasal 77 sampai dengan pasal 79 Undang – Undang No.18 Tahun 2012

tentang pangan.

4) Standar Kemasan Pangan

Pengaturan mengenai Standar Kemasan Pangan diatur dalam pasal 82

sampai dengan pasal 85 Undang – Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan.

Standar  Kemasan  Pangan  mewajibkan  setiap  produsen  pangan  wajib

mengemas  produk  pangan  dengan  kemasan  yang  aman,  serta  mampu
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melindungi  pangan  dari  cemaran  yang  merugikan  atau  membayakan

kesehatan  manusia.  Kemasan  yang  baik,  mampu  memberi  perlindungan

terhadap produk dari benturan fisik, cahaya, oksigen dan uap air yang dapat

memicu pertumbuhan mikroba dan reaksi enzimatik.

5)  Penggunaan Bahan Terlarang oleh Produsen

Produsen  makanan  dilarang  menggunakan  bahan  -  bahan  yang

ditetapkan sebagai Bahan Terlarang dan Berbahaya, antara lain adalah Asam

Borat (Boraks), Asam Salisilat, Dietil Pirokarbonat, Dulsin, Formalin, Kalium

Bromat,  Kalium  Klorat,  Minyak  Nabati  yang  dibrominasi,  Kloramfenikol

serta Nitrafurazon. Penggunaan bahan berbahaya tersebut dapat merusak fisik

maupun mental anak.

5) Pertanggung  Jawaban Para  Pihak  yang  Berkaitan  dengan  Hak Anak

dalam Memperoleh Kesehatan

Di Indonesia terdapat berbagai macam perundang – undangan yang

membahas mengenai perlindungan anak, baik dalam memperoleh kesehatan,

Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  maupun  perlindungan  hukum  dan  lain

sebagainya.  Dalam  pembahasan  ini,  penulis  membahas  mengenai

perlindungan hak anak terhadap Pangan Jajan Anak Sekolah. Dalam menjaga

kesehatan pangan jajanan, pihak pemerintah diwajibkan untuk mempertegas

perundangan yang mengatur  mengenai  pangan jajanan.  Dalam pelaksanaan
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perundangan,  tidak  hanya  melibatkan  pihak  pemerintah,  namun  juga

membutuhkan bantuan dari para pihak sekolah dan para orang tua anak. oleh

karena  itu,  peran  pemerintah  maupun  pihak  sekolah  serta  Para  Orang  tua

dalam  mewujudkan  standar  Pangan  Jajan  Anak  Sekolah  (PJAS)  sangat

berpengaruh.

Berikut penulis menjabarkan beberapa ketentuan dalam perundang –

undangan yang membahas mengenai tanggung jawab pihak pemerintah, pihak

sekolah, pihak orang tua dan pihak pedagang dalam Perlindungan Hak Anak

untuk memperoleh Kesehatan terkait Standar Pangan Jajanan Anak Sekolah. 

1) Pihak Pemerintah

Pihak Pemerintah,  merupakan aparat  Negara yang diharapkan dapat

membantu dalam mempertegas maupun  melaksanakan segala perundang

– undangan yang menyangkut  mengenai  perlindungan hak anak terkait

standar  jajan  anak  sekolah.  Sehingga  pihak  pemerintah  dituntut  untuk

tidak  hanya  memproduksi  perundang  –  undangan  tanpa  implementasi

yang benar. Produk perundang – undangan yang dimaksud sebagaimana

akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.  Ketentuan perundangan yang

mengatur mengenai peran pemerintah dalam menjaga perlindungan hak

anak terkait standar jajan anak sekolah, diatur dalam pasal 44  Undang-
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Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi

:

1) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan

fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif

bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang

optimal sejak dalam kandungan.

2) Penyediaan  fasilitas  dan  penyelenggaraan  upaya  kesehatan

secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung

oleh peran serta Masyarakat.

3) Upaya  kesehatan  yang  komprehensif  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1)  meliputi  upaya  promotif,  preventif,  kuratif,  dan

rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

4) Upaya  kesehatan  yang  komprehensif  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang

tidak mampu.

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) disesuaikan  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

2) Pihak sekolah
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Pihak  sekolah  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  menyangkut

mengenai peran para guru, yang dapat disebut sebagai orang tua anak di

lingkungan sekolah, sehingga peran guru tidak kalah pentingnya dengan

peran  pemerintah.  Guru  merupakan  pihak  sekolah  yang  seharusnya

berusaha di dalam implementasi perundang – undangan yang diterapkan.

Pihak  sekolah  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  wawasan  dan

pengetahuan serta  menerapkan tanggung jawab bagi  semua pihak yang

menyediakan jajanan terhadap asupan nutrisi keseharian bagi anak - anak

sekolah agar didalam beraktifitas  tidak mengalami gangguan ketahanan

fisik termasuk kecerdasannya, maka salah satu aspek yang perlu mendapat

perhatian serius adalah keamanan,  mutu dan gizi  jajanan anak sekolah.

Sosialisasi  Pangan  Jajan  Anak  Sekolah  (PJAS)  perlu  dilakukan  untuk

menumbuhkan  kesadaran  dan  tanggungjawab  semua  pihak  khususnya

orang  tua  untuk  secara  bersama  ikut  mengawasi  dan  berperan  aktif

mengarahkan anak -  anaknya dalam mengkonsumsi  jajanan yang aman

bermutu dan bergizi.20

3) Pihak Orang Tua

20 http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/2319/Pengawasan-Keamanan-Pangan-Jajanan-
Anak-Sekolah.html, diakses pada tanggal 21 september 2016, pada pukul 20:03
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Para orang tua dalam membentuk pribadi anak yang sehat baik fisik

maupun  rohaninya,  membutuhkan  perhatian  khusus  terutama  pada

makanan yang dikonsumsi oleh anak baik di lingkungan rumah maupun

lingkungan sekolah. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang  Perlindungan  Anak,  dalam  Pasal  45  antara  lain  mengatur

mengenai  tanggung  jawab  orang  tua  dan  keluarga  untuk  menjaga

kesehatan anak.  Pada saat  anak memasuki  usia  sekolah,  mereka belum

memiliki  pengetahuan  yang  memadai  mengenai  bagaimana  mengenali

makanan dan minuman yang bersih dan sehat, sehingga peran orang tua

dan keluarga untuk mengawasi pangan yang dikonsumsi anak merupakan

keniscayaan.

Berikut  terdapat  isi  dari  pasal  Pasal  45 Undang-Undang Nomor  35

Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

1) Orang Tua  dan Keluarga bertanggung jawab menjaga

kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

2) Dalam  hal  Orang  Tua  dan  Keluarga  yang  tidak  mampu

melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
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3) Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),

pelaksanaannya  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundang - undangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatu dalam undang – undang diatas,

maka sangat jelas bahwa para pihak baik pihak pemerintah, pihak sekoalah

maupun  pihak  orang  tua  memiliki  peran  penting  dalam  pembentukan

kesehatan anak. 

4) Pihak Pedagang

Pihak  pedagang  merupakan  pihak  yang  sangat  berpengaruh  dalam

pemenuhan kesehatan si anak maupun kesehatan para pembelinya. Dikatakan

demikian  dikarenakan  pihak  pedaganglah  yang  menyediakan  maupun

melaksanakan setiap prosedur pembuatan pangan jajanan dari bahan mentah

hingga  diolah  menjadi  bahan  jadi  yang  siap  dikonsumsi  oleh  masyarakat,

terutama  oleh  anak  –  anak  sekolah.  Para  pedagang  dalam  menyediakan

pangan jajanannya diwajibkan memenuhi segala persyaratan standar pangan

jajanan  baik  dari  Sanitasi  Pangan,  pengaturan  terhadap  bahan  tambahan

Pangan, pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik, pengaturan

terhadap  Iradiasi  Pangan,  penetapan  standar  Kemasan  Pangan,  pemberian
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jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan serta jaminan produk halal bagi

yang  dipersyaratkan  sebagaimana  yang  telah  diatur  secara  lengkap  dalam

Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

B. Landasan Yuridis

1. Konvensi Hak – hak Anak (KHA) 1989

Gagasan utama yang membentuk Konfensi Hak Anak bermula ketika

berakhirnya  perang  Dunia  I,  yang  menimbulkan  pengaruh  salah  satunya

adalah pengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar, serta meningkatkan

pertambahan  drastis  anak  jalanan  (street  shildren), pekerja  anak  (child

labour),  perdagangan  anak  (child  trafficking) dan  prostitusi  anak  (child

prostitution). Sehingga Perserikatan Bangsa - Bangsa mengesahkan Konvensi

Hak - Hak Anak (Convention On The Rights of The Child) untuk memberikan

perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak - hak anak di seluruh dunia

pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa

(entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. 

Selanjutnya  Konvensi  ini  telah  diratifikasi  oleh  negara  Indonesia

dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1996,  yang  mana  pihak

Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka wajib tunduk dan

patuh pada ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.
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Konvensi  ini  membahasa  mengenai  Hak  –  hak  anak  yang  wajib

dipenuhi,  salah  satunya  adalah  kesehatan  pada  anak.  Hak  kesehatan  anak

menurut Konvensi Hak - Hak Anak terbagi menjadi 4 golongan yaitu,  Hak

Kelangsungan Hidup, Hak Perlindungan, Hak tumbuh dan berkembang serta

Hak Berpartisipasi.

2. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang  –  Undang  perlindungan  anak  membahas  secara  umum

mengenai  segala  bentuk  rancangan  yang  dibuat  untuk  dipatuhi  dan

diimplementasikan pada kehidupan sehari  –  hari  terkait  perlindungan anak

dari segala ancaman yang dapat membahayakan anak. 

Berikut  terdapat  beberapa  pasal  yang  penting  dalam  perlindungan

kesehatan  anak,  yaitu  Pada  pasal  44  sampai  dengan  pasal  47  Undang  -

Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  membahas

mengenai perlindungan anak di bidang kesehatan.

a. Pasal 44 

(1) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan

fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif

bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang

optimal sejak dalam kandungan.
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(2) Penyediaan  fasilitas  dan  penyelenggaraan  upaya  kesehatan

secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung

oleh peran serta Masyarakat.

(3) Upaya  kesehatan  yang komprehensif  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1)  meliputi  upaya  promotif,  preventif,  kuratif,  dan

rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya  kesehatan  yang komprehensif  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (1) diselenggarakan  secara  cuma-cuma  bagi  Keluarga

yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.”

b. Pasal 45 

(1) Orang Tua  dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan

Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam  hal  Orang  Tua  dan  Keluarga  yang  tidak  mampu

melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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Sebagaimana penjabaran pasal 44 dan pasal 45 diatas, menjelasakan

mengenai peran pemerintah maupun orang tua dalam menjaga rakyat  maupun

anaknya untuk lebih mengoptimalkan kesahatan jasamni yang berpengaruh

dalam pembentukan anak dimasa yang akan datang. 

Dalam Undang -  Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menjelaskan

secara khusus mengenai perlindungan anak dan asas – asas maupun prinsip

dan tujuan dalam penerapan Undang – Undang perlindungan anak. 

3. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Undang – Undang ini, membahas mengenai berbagai macam

ketentuan  kesehatan  dalam keberlangsungan  hidup.  Pada  pasal  1  angka  1

Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

menjelasakan mengenai  pengertian kesehatan secara jelas. Sehingga  dalam

perundang  –  undangan  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Indonesia

sebagai pedoman dalam meningkatan standar kesehatan masyarakatnya.

Pada pasal 79  Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun

2009,  mengatur  mengenai  kesehatan  sekolah  yang  diselenggarakan  untuk

meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup

sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara

harmonis  dan  setinggi  -  tingginya  menjadi  sumber  daya  manusia  yang

berkualitas.
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Kata sehat,  tidak  hanya keadaan sehat  secara fisik  saja,  tetapi  juga

mental,  spritual  maupun  sosialnya.  Selanjutnya  dalam Pasal  141 mengatur

bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat bersama - sama

menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi

secara merata dan terjangkau. 

Bahan makanan yang mempunyai nilai gizi tinggi dapat memberikan

kontribusi energi yang berguna untuk pertumbuhan anak. Selanjutnya, untuk

melindungai anak sekolah dari pangan jajajan yang tidak sehat, Kementerian

Kesehatan menetapkan Pedoman Keamanan Pangan di Sekolah Dasar sebagai

panduan  dalam  meningkatkan  wawasan  dalam  membina  dan  mengawasi

makanan dan minuman jajanan atau di kantin sekolah.21

4. Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan pangan telah diatur

dalam  Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan secara lengkap

baik dari proses pengolahan, pemasaran hingga sampai pada tangan konsumen

secara  aman  yang  tidak  membahayakan  keselamatan  konsumen.  Dalam

ketentuan  undang  –  undang  ini,  membahas  mengenai  pengertian,  standar

pangan, ketentuan pangan yang aman dikonsumsi dan sebagainya.

21http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Rev_12022015_Wowo%20Wulaninrum_Pemenuhan
%20Hak%20Kesehatan%20%20%20Anak_1627G.pdf, diakses pada tanggal 13 september 2016, pada 
pukul 19:53
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Pengertian pangan tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang

No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada

pebahasan sebelumnya. Sedangkan standar kemananan pangan sudah diatur

secara jelas  pada  pasal  86 Undang – Undang No 18 Tahun 2012 Tentang

Pangan. 

Keamanan pangan dijelaskan secara terperinci dalam pasal 67 sampai

dengan pasal 69 Undang – Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

a. Pasal 67 

(1) Keamanan  Pangan  diselenggarakan  untuk  menjaga  Pangan  tetap

aman,  higienis,  bermutu,  bergizi,  dan  tidak  bertentangan  dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

(2) Keamanan  Pangan  dimaksudkan  untuk  mencegah  kemungkinan

cemaran biologis,  kimia,  dan benda lain yang dapat mengganggu,

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

b. Pasal 68

(1) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  terwujudnya

penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara

terpadu.

(2) Pemerintah  menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria

Keamanan Pangan.

Universitas Internasional Batam
Anni, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Kesehatan Terkait Standar Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS), 2017  
UIB Repository©2017



37

(3) Petani,  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Pelaku  Usaha  Pangan

wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  secara  bertahap

berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.

(5) Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  wajib  membina  dan

mengawasi  pelaksanaan  penerapan  norma,  standar,  prosedur,  dan

kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4).

c. Pa

sal 69

“Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

a. Sanitasi Pangan;

b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;

c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;

d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;

e. penetapan standar Kemasan Pangan;

f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan

g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan”.

Universitas Internasional Batam
Anni, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Kesehatan Terkait Standar Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS), 2017  
UIB Repository©2017



38

Sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang diatas,

apabila di implementaskan dengan baik, maka keamanan pangan jajan anak

dapat terpenuhi sehingga menciptakan kondisi Negara yang sejahtera.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 Tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Ketentuan – ketentuan dalam peraturan pemerintah ini  mengandung

unsur kelayakan pangan yang sangat berhubungan dengan tema yang penulis

angkat, sehingga dapat dijadikan dasar hukum penulis dalam mengkaji lebih

lanjut mengenai perlindungan hak anak terhadap standar pangan jajan anak

sekolah. 

Berikut dalam peraturan pemerintah ini, secara keseluruhan membahas

mengenai keamanan pangan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam

memproduksi  pangan  olahan  yang  baik  dan  pangan  siap  saji,  antara  lain

dengan  mencegah  tercemarnya  pangan  olahan  dan  pangan  siap  saji  oleh

cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan

dan membahayakan kesehatan.22

Pembahasan  dalam  peraturan  pemerintah  ini  memuat  standar

keamanan dari pangan yang mentah hingga diolah menjadi pangan yang siap

22http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Rev_12022015_Wowo%20Wulaninrum_Pemenuhan
%20Hak%20Kesehatan%20%20%20Anak_1627G.pdf, diakses pada tanggal 19 september 2016 pada 
pukul 19:47
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jadi yang selanjutnya diedarkan pada masyarakat.  Peraturan pemerintah ini

sangat diperlukan dalam penegasan standar hidup anak maupun masyarakat

yang  sehat  baik  jasmani  maupun  rohani.  Dalam  peraturan  pemerintah  ini

membahas  mengenai  berbagai  ketentuan  seperti,  sasnitasi  pangan,  Bahan

tambahan  pangan,  iridasi  pangan,  Keamanan  pangan,  Jaminan  dan  mutu

pangan, keamanan pangan, kategori pangan yang tercemar serta membahas

mengenai  mutu  dan  gizi  pangan  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  peraturan

pemerintah ini dinilai sangat penting dan wajib di implementasikan di setiap

daerah Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang

Standar Nasional Pendidikan

Di  dalam  salah  satu  ketentuan  pada  Peraturan  Pemerintah  ini,

membahas mengenai  sarana  dan prasarana  yang wajib dimiliki  oleh setiap

satuan pendidikan. Dalam mewujudkan satuan pendidikan yang menampung

generasi  muda  yang  sehat,  maka  Salah  satu  upayanya  adalah  dengan

ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar

Nasional  Pendidikan,  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  mengatur  mengenai  setiap

satuan  pendidikan,  antara  lain  wajib  memiliki  ruang  kantin.  Keberadaan

kantin sehat di sekolah mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan

yang aman dan sehat.
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Berikut  penulis  jabarkan isi  dari  ketentuan dalam pasal  42 ayat  (2)

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, yaitu :

“Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki  prasarana  yang  meliputi

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik,

ruang  tata  usaha,  ruang  perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang

bengkel kerja, ruang unit  produksi, ruang kantin,  instalasi daya dan

jasa,  tempat berolahraga,  tempat beribadah,  tempat  bermain,  tempat

berkreasi,  dan  ruang/tempat  lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”

Berdasarkan  isi  dari  ketentuan  dalam  pasal  42  ayat  (2)  terbebut,

menyatakan bahwa ruang kantin merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari

satuan pendidikan. Persyaratan kantin sehat, antara lain tersedianya makanan

dan minuman sehat, bergizi, pengolahannya higienis, dan mempunyai sanitasi

yang baik, dan menggunakan bahan makanan dan minuman yang aman untuk

dikonsumsi.  Sehingga pembentukan kantin yang sehat sangat penting dalam

meningkatkan  perlindungan  anak  dalam  memperoleh  hak  kesehatannya  di

lingkungan sekolah. 

Universitas Internasional Batam
Anni, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Kesehatan Terkait Standar Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS), 2017  
UIB Repository©2017



41

C. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut  Soetjipto  Raharjo  mendefinisikan  Perlindungan  Hukum

adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.23

Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah

upaya melindungi kepentingan seseoang dengan cara mengalokasikan suartu

kekuasaan  untuk  bertindak  dalam  kepentingannya  tersebut.  Selanjutnya

dikemukakan bahwa pula salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari

hokum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  ersebut  harus

diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hokum.24

2. Teori Keefektifan Hukum

23 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 13
september 2016, pada pukul 20:50

24 Soetjipto Rahardjo, Ibid hal 121 Permasalahan Hukum Di Indonesia,(Bandung:Alumni, 983), hal 
121
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Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  efektif  adalah  taraf  sejauh

mana  suatu  kelompok  dapat  mencapai  tujuannya.  Hukum dapat  dikatakan

efektif  jika  terdapat  dampak  hukum  yang  positif,  pada  saat  itu  hukum

mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia

sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas

hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal

namun  juga  dengan  proses  pengadilan.  Ancaman  paksaan  pun  merupakan

unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum,

maka tentu saja unsur paksaan ini erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya

suatu ketentuan atau aturan hukum.25

Teori  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto adalah  bahwa

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

atau diterapkan.

25 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 
1988), hal 80.
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5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan rasa  yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.26

Kelima  faktor  diatas  saling  berkaitan  dengan  erat,  oleh  karena

merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada

efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak asalah tergantung

dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama

adalah :27

1) Peraturan  yang  ada  mengenai  bidang-bidang  kehidupan  tertentu  sudah

cukup sistematis.

2) Peraturan  yang  ada  mengenai  bidang-bidang  kehidupan  tertentu  sudah

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

3) Secara  kualitatif  dan  kuantitatif  peraturan-peraturan  yang  mengatur

bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan

yuridis yang ada.

Pada  elemen  kedua  yang  menentukan  efektif  atau  tidaknya  kinerja

hukum  tertulis  adalah  aparat  penegak  hukum.  Dalam  hubungan  ini

26 https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-
soekanto/, diakses pada tanggal 13 september 2016, pada pukul 21:06

27 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 80
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dikehendaki  adanya  aparatur  yang  handal  sehingga  aparat  tersebut  dapat

melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah

meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  masalah  yang  berpengaruh

terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung

pada hal berikut :28

1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

3) Teladan  macam  apa  yang  sebaiknya  diberikan  oleh  petugas  kepada

masyarakat.

4) Sampai  sejauh  mana  derajat  sinkronisasi  penugasan-penugasan  yang

diberikan  kepada  petugas  sehingga  memberikan batas-batas  yang  tegas

pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga,  tersedianya fasilitas  yang berwujud sarana dan

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya.  Sarana dan

prasarana  yang  dimaksud  adalah  prasarana  atau  fasilitas  yang  digunakan

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana

dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto

memprediksi  patokan  efektivitas  elemen-elemen  tertentu  dari  prasarana.

Prasarana  tersebut  harus  secara  jelas  memang  menjadi  bagian  yang

28 Ibid., hal. 82.
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memberikan kontribusi  untuk kelancaran tugas-tugas  aparat  di  tempat  atau

lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :29

1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan 

angka waktu pengadaannya.

3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi 

fungsinya.

Ada  beberapa  elemen  pengukur  efektivitas  yang  tergantung  dari

kondisi masyarakat, yaitu:

1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan

yang baik.

2) Faktor  penyebab  masyarakat  tidak  mematuhi  peraturan  walaupun

peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

29 Loc. Cit.
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3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau

aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan

kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil

dari  komunitas  sosial.  Oleh  karena  itu  pendekatan  paling  tepat  dalam

hubungan  disiplin  ini  adalah  melalui  motivasi  yang  ditanamkan  secara

individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah

satu  parameter  tentang  efektif  atau  tidaknya  hukum  itu  diberlakukan

sedangkan  kepatuhan  masyarakat  tersebut  dapat  dimotivasi  oleh  berbagai

penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi  internal  muncul  karena  ada  dorongan  tertentu  baik  yang

bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya

rangsangan  yang  positif  yang  menyebabkan  seseorang  tergerak  untuk

melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat

muncul  karena  adanya  rangsangan  yang  sifatnya  negatif  seperti  perlakuan

tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya

semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar

warga  masyarakat  tunduk  kepada  hukum.  Pada  takaran  umum,  keharusan

warga  masyarakat  untuk  tunduk  dan  menaati  hukum  disebabkan  karena

adanya  sanksi  atau  punishment yang  menimbulkan  rasa  takut  atau  tidak
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nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran.

Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.
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